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Beatyfikacja PAULINY JARICOT odbędzie się w Lyonie  
22. maja 2022 roku    



Założycielka DZIEŁA ROZKRZEWIANIA WIARY i ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

oraz obrończyni praw robotników,  

PAULINA JARICOT zostanie beatyfikowana w Lyonie  

22 maja 2022 r. o godz. 15.00 podczas Mszy św. na Eurexpo  

celebrowanej przez ks. kard. Luis Antonio Tagle,  

prefekta Kongregacji Ewangelizacji. 
 

Paulina Jaricot urodziła się 22. lipca 1799 roku w Lyonie          

we Francji, jako córka bogatego przemysłowca. W rodzinie 

otrzymała staranne wychowanie religijne. W wieku 17 lat podjęła 

prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny 

ślub czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, 

rozdając im jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa ukrytego w 

Najświętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim wieku 

założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Codziennie adorowały one Jezusa 

Eucharystycznego. 
 

Z korespondencji ze swoim bratem, uczącym się w seminarium duchownym w Paryżu, i 

z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej na 

misjach i tragicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z głodu. Myśl ta nie dawała 

jej spokoju. 
 

„Moim powołaniem nie jest przywiązanie się do jakiegoś dzieła w taki sposób, 

aby zapomnieć o wszystkim innym (…) 

Chcę pozostać wolna, aby pracować tam, gdzie potrzeby są jeszcze większe”. 
 

Paulina Jaricot zaczęła więc szukać pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się jej geniusz 

organizacyjny. Utworzyła koła, w które chętnie zaangażowały się robotnice zakładu 

przemysłowego, odkładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek kół 

wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, tworząc fundusz na działalność misyjną Kościoła   

i rozkrzewiając wiarę. 
 

Wkrótce idea znalazła naśladowców w całym Lyonie. W 1819 roku, po połączeniu jej 

dzieła z podobną organizacją prowadzoną przez panią Petit, ukonstytuowało się lyońskie 

Dzieło Rozkrzewiania Wiary, zwane też Związkiem Lyońskim. 
 

Zatwierdził je papież Pius VIII, a potem przywileje potwierdzili jeszcze Grzegorz XVI       

i Leon XIII. Dzieło zajmowało się głównie zbieraniem pieniędzy na katolickie misje 

zagraniczne. W 1822 roku związek przeniesiono do Rzymu i uczyniono je oficjalnym 

organem Stolicy Apostolskiej do zbierania środków materialnych na misje. 
 

Kiedy Paulina miała 23 lata, jej Dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd 

Specjalnej Rady i wówczas podjęła inną, duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je 

modlitwą różańcową. 
 

W 1826 roku dla rozpowszechnienia modlitwy różańcowej utworzyła pierwsze Koła 

Żywego Różańca, składające się z „piętnastek”. „Piętnastka” to grupa 15. osób,             

z których każda zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej 

tajemnicy różańcowej, otrzymanej drogą losową. (Od 2002 roku potrzeba 20 osób) *. 



Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są 

zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! 

Oto właściwy charakter Żywego Różańca. 
 

Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego 

prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała piętnastka,    

ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi 

dla tego samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny – o ducha pokuty 

(…). I tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, 

cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności 

tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników. 
 

Dziełu modlitewnemu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał 

Zakonu Dominikanów, który w 1836 roku przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do 

dominikańskiej Rodziny Różańcowej.  

Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono najpierw Lyon, 

potem całą Francję, a wreszcie inne kraje. 
 

Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, 

obejmując modlitwą papieskie intencje misyjne wyznaczane na 

każdy rok. 
 

Tymczasem wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we 

Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu 

zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała 

w budowę gmachu, który miał być idealnym ośrodkiem 

przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą 

roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Inwestycja upadła wskutek 

oszustwa nieuczciwych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona                

w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu. 
 

Odeszła do Boga 9. stycznia 1862 roku ze słowami: 
 

„Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem,  

na miarę cierpień, jakie mi zadali.” 
 

Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach       

liczyło 2 tys. członków. Od 1922 roku ma ono status Dzieł Papieskich. 

Dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. 
 

Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion 

uczestników. Choć Paulina uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to 

jednak stała się założycielką jednego z największych dzieł misyjnych w Kościele. 
 

* Różaniec, zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, nie zmienił się                    

aż do początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II zaproponował rozszerzenie,       

wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16. października 2002 roku  

„Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae”. 
 

 
 

Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1910 roku.  

Heroiczność jej cnót ogłoszona została przez papieża św. Jana XXIII w 1963 roku. 

Natomiast Watykan zdecydował o dacie beatyfikacji w maju 2020 roku. 
 

 
  



 
  

PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKAAA      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY   
      

>  O wiarę dla młodych  < 

 

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia,  

odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania,  

odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. 
 

Nie raz, starszy wiekiem papież Franciszek zawstydzał młodych, zachęcając ich, 

aby „wstali z kanapy”. Tak było podczas ŚDM w Krakowie: „Nie chciałbym nikogo 

obrazić, ale napełnia mnie bólem, kiedy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być 

przedwczesnymi <<emerytami>>”. Ta intencja o wiarę młodych jest pokazaniem, że 

wiara to pełnia życia. Do wiary potrzeba odwagi, poświęcenia. Tego często brakuje 

młodemu pokoleniu przyzwyczajonemu do wygody i korzystania ze światowych 

dobrodziejstw bez ograniczeń. Ta intencja jest tak ważna, bo młodzi są przyszłością 

świata i Kościoła.  

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 5/2022 

  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA      KKKRRRUUUCCCJJJAAATTTYYY      RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWEEEJJJ   
 

Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
   

 
  

 
  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE      PPPAAARRRAAAFFFIIIAAALLLNNNEEE   

MMóóddllmmyy  ssiięę:: 
 o uwolnienie z mocy złego ducha wszystkich grzeszników świata; 

 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu 

kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;  

 o zakończenie wojny na Ukrainie oraz o pokój w Europie i na świecie; 

 o moralne odrodzenie naszego narodu oraz o mądrość, roztropność                            

i  odpowiedzialność  dla  rządzących  Polską;  

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla: 

ks. kan. Stanisława z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich, 

ks. Dariusza z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich, 

ks. Krzysztofa z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich; 

 o umocnienie w powołaniu dla kleryków Sosnowieckiego Seminarium Duchownego 

oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej 

Parafii; 

 o światło i dary Ducha Świętego dla tegorocznych diakonów i neoprezbiterów; 

 w intencji dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii        

oraz za ich rodziców i katechetów; 



 za kapłanów, katechetów, rodziców i świadków przygotowujących młodzież              

do przyjęcia sakramentu bierzmowania; 

 za młodzież, która przystąpi do sakramentu bierzmowania, aby Boży płomień rozpalił 

ją do mężnego wyznawania wiary i służby w Kościele; 

 o błogosławione owoce peregrynacji Relikwii św. Jana Pawła II i Wielkopiątkowego 

Krzyża Papieskiego w diecezji sosnowieckiej, a zwłaszcza w naszej parafii; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla ks. kan. Stanisława Łypa; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek; 

 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej - Matki 

Zagłębia; 

 o błogosławione owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot; 

 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin; 

 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; 

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu 

trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;  

 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie   

o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;  

 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin 

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego        

by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;  

 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem            

oraz o miłość i zgodę w rodzinach; 

 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Marianny MOSKWA z Róży św. Józefa; 

 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Anny KRAS z Róży św. Moniki; 

 dziękczynnie za 85. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Teresy ZELLNER z Róży św. Marii Magdaleny; 

 dziękczynnie za 95. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Marii KAJZER z Róży św. Faustyny; 

 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium 

bł. ks.Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych darczyńców; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg przeszczepu serca oraz o łaskę szybkiego powrotu 

do zdrowia dla Przemka; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Maryli; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja; 

 o cud uzdrowienia 4-ro letniego Mikołaja z guza mózgu; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowie dla Jadzi; 

 o Boże błogosławieństwo, skuteczne leczenie po wypadku oraz powrót do zdrowia   

dla Grażyny Górka; 

 o łaskę zdrowia, siły, cierpliwość i ulgę w cierpieniu dla Marianny Krasickiej; 

 o zmianę decyzji i pokój serca dla Maksymiliana; 

 o dobrą diagnozę w leczeniu i powrót do zdrowia dla Kamili; 



 o pomyślny przebieg diagnostyki i skuteczne leczenie oraz łaskę powrotu do zdrowia 

dla Krystyny R.; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i powrót do zdrowia dla Tadeusza; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Białas; 

 o łaskę pomyślnego powrotu do zdrowia dla Wandy Węgrzynowicz;  

 o Boże prowadzenie, łaskę zrozumienia i akceptacji swojej choroby oraz o powrót     

do zdrowia dla Lucynki; 

 o światło dla lekarzy w rozpoznaniu choroby i podjęcie skutecznego leczenia           

oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny I.; 

 o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty; 

 o zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli; 

 o łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;  

 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Zalewskiej; 

 o łaskę powrotu do zdrowia po operacji kręgosłupa dla Teresy Przepiórki; 

 o potrzebne łaski wg woli Bożej, zakończenie trudnych spraw i opiekę Świętej Rodziny 

dla Haliny jej dzieci i wnuków; 

 o światło Ducha Świętego, zdanie egzaminów i mądre wybory w przyszłym życiu      

dla wnuczki; 

 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie 

sprawy Bogu wiadomej; 

 o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu 

choroby oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk; 

 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii; 

 o pomyślny przebieg zabiegu i rehabilitacji dla Haliny Kubańskiej; 

 o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie 

wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków; 

 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej; 

 o pomyślną rehabilitację oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Agnieszki; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Danuty Nowak; 

 o umocnienie duchowe i fizyczne dla Wandy; 

 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława; 

 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą 

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w podejmowaniu decyzji, skuteczne leczenie      

i łaskę powrotu do zdrowia dla Dominiki; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie szpiku kości dla Aleksandry; 

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka; 



 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg chemioterapii oraz o łaskę powrotu do zdrowia   

dla Barbary; 

 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta          

oraz o łaskę poprawy zdrowia dla Heleny; 

 o łaskę poprawy zdrowia i dobre przygotowanie się do operacji dla Krystyny Kazior; 

 o skuteczne leczenie, zahamowanie choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o Boże wspomożenie, siły i cierpliwość do znoszenia trudów choroby                       

dla Marii i Andrzeja Sojków;   

 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika; 

 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;  

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 

 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną dla Igorka; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli; 

 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.   

oraz Tamary i ich dzieci; 

 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety J; 

 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;  

 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii       

oraz Haliny;  

 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa; 

 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego dla Konrada; 

 o cud uzdrowienia dla: Kuby z glejaka, Marii z mięsaka, Henryka z raka płuc,    

Angeliki z nowotworu oraz wiarę, nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby; 

 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla: Andrzeja, 

Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin; 

 o cud przywrócenia prawidłowego rozwoju poczętego dzieciątka;  

 o zdrowie, szczęśliwe donoszenie ciąży i pomyślne rozwiązania dla Aleksandry; 

 o zdrowie, pomyślny przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki;  

 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława,  

Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,         

Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Wojciecha 

ZIÓŁKOWSKIEGO oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Zbigniewa oraz o łaskę 

pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Apolonii BORZĘCKIEJ         

z Róży Świętej Rodziny oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Dariusza oraz o łaskę 

pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym 

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 
 



 NASZE SPRAWY                
 DIECEZJALNA   PIELGRZYMKA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

 

W dniu 30. kwietnia 2022 roku wielu członków naszej 

wspólnoty, na czele z Pocztem Sztandarowym i Asystą 

Różańca, uczestniczyło w diecezjalnym spotkaniu KÓŁ 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA u Matki Bożej Anielskiej - Pani Dąbrowy 

Górniczej i Matki Zagłębia. Zgromadzonych pielgrzymów 

serdecznie powitał kustosz Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej                  

i jednocześnie diecezjalny moderator Żywego Różańca           

ks. kan. Andrzej Stasiak. Tegoroczna pielgrzymka była 

duchowym przygotowaniem do owocnego przeżycia  

beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot, założycielki 

Żywego Różańca, a przyświecało jej hasło:   
      

                         „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”. 
     

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa, którą przygotował i prowadził      

ks. Tomasz Zmarzły. Rozważając tajemnice radosne modliliśmy się o pokój w naszych 

sercach, w naszych rodzinach, na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.  

Następnie  ks. Mariusz Dydak wygłosił konferencję pt. „Sługa Boża Paulina Maria 

Jaricot, założycielka Żywego Różańca: cała dla Kościoła, cała dla misji”, w której 

w sposób niezwykle interesuący - przedstawiając rys ówczesnej sytuacji społecznej       

we Francji, oraz bogatą i szczegółową biografię życia rodzinnego              

i osobistego Pauliny - potrafił uwypuklić Jej niesamowity 

charyzmat czego dowodem są dwa wielkie utworzone prze Nią 

dzieła : Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. 

W centrum pielgrzymki była uroczysta Msza św. 

koncelebrowana przez wielu kapłanów opiekunów parafialnych 

wspólnot Żywego Różańca, której przewodniczył                 

ks. bp Grzegorz Kaszak. Tę najświętszą Ofiarę ksiądz Biskup 

sprawował w intencji wszystkich wspólnot Żywego Różańca       

z naszej diecezji oraz o pokój na Ukrainie. Na zakończenie 

głoszonego Słowa Bożego skierował do pielgrzymów bardzo 

ważne słowa: „Mimo, że świat was nie rozumie to wiedzcie 

o tym, że jesteście skarbami. Wy używacie tego oręża, jakim jest różaniec        

– jakże pięknego i jakże prostego – aby siać pokój na tej krwawiącej ziemi.      

I bardzo was proszę: nie ustawajcie! Zjednywajcie nowych członków Żywego 

Różańca. Niech wasze wspólnoty się rozwijają. Jesteście ratunkiem dla 

ludzkości”. 

Tradycyjnie kończyliśmy spotkanie procesją 

ofiarowania wokół ołtarza składając Matce Bożej 

Anielskiej dziękczynienie za otrzymane łaski oraz 

błagania o wysłuchanie wszystkich intencji i próśb, 

które złożyliśmy u Jej stóp.      

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA DAR TEGO 

SPOTKANIA! 



 

MAJ – to szczególny miesiąc roku,    

który zadziwia swoim pięknem                 

i który człowiek w swojej pobożności   

już dawno temu postanowił ofiarować  

MATCE BOGA – MARYI. 
 

Wyrazem tego ofiarowania stały się NABOŻEŃSTWA MAJOWE. 
 

 

 

W naszym Sanktuarium NABOŻEŃSTWA MAJOWE odprawiane są: 

w dni powszednie - po wieczornej Mszy św., 

a  w  niedziele  i  święta - o  godz. 16. 
 

Starajmy się w nich uczestniczyć i powierzajmy Maryi – Majowej Pani                 

w naszych modlitwach wszystkie dzieci, zwłaszcza te, które będą przystępować  

do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców i katechetów. 

Módlmy się za Jej wstawiennictwem za diakonów, którzy przyjmą święcenia kapłańskie 

oraz za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 

Pamiętajmy o maturzystach, aby Duch Święty – najlepszy Pocieszyciel był z nimi    

 i pozwolił im nie tylko pomyślnie zdać egzaminy, ale także dobrze rozeznać  

dalszą życiową drogę, bo to bardzo ważny moment w ich życiu. 

Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

Powierzajmy Maryi nasze rodziny, naszych Duszpasterzy i całą parafię. 

Módlmy się też za wszystkich majowych Solenizantów i Jubilatów,                      

aby nigdy nie zwątpili, że są umiłowanymi dziećmi Boga. 

 

                        15. maja swoje IMIENINY obchodzi  

Zofia BOGACKA – zelatorka Róży św. Maksymiliana. 
     

24. maja swoje IMIENINY obchodzi 

Zuzanna LUDWIKOWSKA - zelatorka Róży św. Rity.  
 

WSZYSTKIM MAJOWYM  

SOLENIZANTKOM i SOLENIZANTOM  

  z naszej wspólnoty Żywego Różańca  

            składamy w imieniu nas wszystkich 

życzenia zdrowia, 

obfitości Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask 

oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień. 

 

 
 

W miesiącu MAJU najczęściej,  

również kapłani świętują swoje rocznice święceń kapłańskich. 
  

WWsszzyyssttkkiimm  kkaappłłaannoomm  ŻŻYYCCZZYYMMYY  

oowwooccoowwaanniiaa  ww  PPaannuu,,    

ggoorrlliiwwoośśccii  ii  hhoojjnnoośśccii  ww  rroozzddaawwaanniiuu  ssiieebbiiee    

nnaa  wwzzóórr  MMiissttrrzzaa  ii  NNaauucczzyycciieellaa,,  

aa  uu  mmeettyy  kkaappłłaańńsskkiieejj  ddrrooggii  ––  wwiieeńńccaa  cchhwwaałłyy!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krzyż Wielkopiątkowy i relikwie św. Jana Pawła II przybędą z Bukowna           

w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej Fatimskiej                                     

i naszego odpustu parafialnego – w piątek 13. maja ok. godz. 16. 
 

13.  maja   →      Od godz. 15 modlitewne oczekiwanie w kościele – film „ Historia Krzyża”. 

O godz. 18. Msza św. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania, zawierzenie Parafii 

Miłosierdziu Bożemu, procesja eucharystyczna wokół kościoła i uszanowanie relikwii JPII. 

O godz. 21 Apel Jasnogórski, a po nim do godz.24 modlitwy różańcowe. 
 

14.  maja →     O godz. 24  Eucharystia z udziałem zaproszonych kapłanów rodaków. 

Od godz. 1 do 630 modlitwy różańcowe, Droga Krzyżowa i czuwanie indywidualne. 

O godz. 630 Msza św.;   o godz. 730  Msza św. z udziałem chorych; 

Od godz. 830  do 1500  modlitewne czuwanie.  

O godz. 15 - Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz przekazanie Krzyża i relikwii. 
 

Szczegółowy program peregrynacji zostanie podany                                           

w ogłoszeniach i na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bogu dziękujmy za każdy majowy poranek, za śpiew  ptaków i wiosenne kwiaty,  

za każdą majową rocznicę, szczególnie za dzień, w którym po raz pierwszy 

uczestniczyliśmy w cudzie, jakim jest EUCHARYSTIA. 
 

 

 

>   13/14 maja 2022 roku   < 
PEREGRYNACJA  WIELKOPIĄTKOWEGO  KRZYŻA  PAPIESKEGO 

I  RELIKWII  ŚW. JANA PAWŁA II 
w naszej parafii 

 

 

W Dekrecie zarządzającym peregrynację Biskup Grzegorz Kaszak napisał m. in.: 

„Peregrynacja rozpocznie się w dniu 2. marca 2022, a zakończy 31. października 2022. 

Ufam, że Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego do wszystkich parafii 
Diecezji Sosnowieckiej pomoże nam zrozumieć Krzyż Chrystusa, a także i nasz krzyż, 

który polecił nam dźwigać Chrystus, abyśmy Go mogli naśladować w swoim życiu.    
Przez cały okres peregrynacji, naznaczony jeszcze bólem związanym z trwającą 

pandemią, czujmy się zaproszeni do kontemplacji Jezusowego krzyża, bo ten krzyż 
stanowi najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem i dotyka oraz uzdrawia jego 

najboleśniejsze rany. 
Niech wędrowanie Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego w tym jubileuszowym 

okresie, stanie się okazją do ożywienia i pogłębienia naszej wiary i ufności.” 

 

 

Modlitwa o owoce peregrynacji krzyża i relikwii św. Jana Pawła II: 
 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 

 i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. 

Tobie powierzamy naszą parafię i całą sosnowiecką diecezję.  

W czasie peregrynacji krzyża przybędziesz do nas,  

aby pochylić się nad grzesznymi,  

by uleczyć słabości i pomagać przezwyciężać wszelkie zło. 

Niech krzyż Twojego Syna przemienia ciemne noce smutku w poranki nadziei.  

Niech jego przyjęcie rodzi w naszych sercach zbawienie i owocuje spokojem.  

Prowadź nas po bezpiecznych ścieżkach tu na ziemi tak,  

abyśmy kiedyś znaleźli się w niebie. 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy, udziel nam łaski,  

abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga,  

sami stawali się coraz bardziej miłosierni wobec braci. Amen. 



W dniach 3. i 4. czerwca na Jasnej Górze odbędzie się                  

  II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RÓŻAŃCOWY oraz 

X  OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA   

pod hasłem:  

„UCZYNIĆ  RÓŻANIEC  MODLITWĄ  WSZYSTKICH”. 
 

W piątek 3. czerwca o godz. 13,30 na rozpoczęcie Kongresu zostanie odprawiona 

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem abpa Wacława Depo.  

>  Msza św. będzie transmitowana przez TV Trwam  <  

W tym samym dniu o godz. 19,30 procesja różańcowa na placu rozpocznie              

X Pielgrzymkę Żywego Różańca po czym o godz. 21,00 Apel Jasnogórski 

poprowadzi moderator krajowy Żywego Różańca ks. Jacek Garncarek. 
 

>>  Zachęcamy do udziału w Apelu transmitowanym w telewizji Trwam  <<. 
 

Natomiast w sobotę 4. czerwca, dalszy program pielgrzymki zostanie zrealizowany 

przed szczytem Jasnej Góry. Początek o godz. 9,30.  

Uroczysta suma o godz. 11,30. 
 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych zamierzamy wziąć udział w tej PIELGRZYMCE  

 i zorganizować w sobotę 4. czerwca wyjazd autokarem lub BUS-em  

(w zależności od ilości osób, które zgłoszą chęć wyjazdu). 

Zgłoszenia prosimy składać w sklepiku parafialnym do 22. maja  

lub telefonicznie: 505 393 206. 
 

   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY    
 

 

MSZE ŚW.  na które zapraszamy w maju: 
  

 1. maja o godz. 20,15 - w intencji Marianny MOSKWA z racji 70. Urodzin. 

 5. maja o godz.18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 

 7. maja o godz.18 - w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(zmiana tajemnic różańcowych).  

 15.  maja  o  godz.16,30 – w intencji Zofii BOGACKIEJ z Róży św. Maksymiliana   

 z racji IMIENIN. 

 19. maja o godz. 18  -  o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  

dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO – intencja od koleżanek siostry Bożeny. 

 20. maja o godz. 7,30  -  o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  

dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO – intencja od Żywego Różańca. 

 22. maja o godz.16,30 – patronalna dla członków Żywego Różańca  

 z Róży św. Rity. 

 23. maja o godz. 7,30 - w intencji Anny KRAS z racji 70. Urodzin. 

 24. maja o godz. 18 – w intencji Zuzanny LUDWIKOWSKIEJ z Róży św. Rity  

z racji IMIENIN. 

 26. maja o godz. 7,30 - w intencji Marii KAJZER z racji 95. Urodzin. 

 28. maja o godz. 7,30 - w intencji Teresy ZELLNER z racji 85. Urodzin. 

 30.  maja  o  godz. 18 – w intencji ks. kan. Stanisława ŁYPA  

z racji 40. rocznicy święceń kapłańskich. 
 1. czerwca o godz.18 - z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski  

dla dzieci i chrześniaków z Róży Rodziców św. Józefa. 



W  maju modlitwę różańcową poprowadzą: 
 

           09 – 14 maja    - Róża św. Moniki 

           16 – 21 maja    - Róża św. Anny 

           23 – 28 maja    - Róża św. Rity 

           30 maja – 02 czerwca  - Róża św. Faustyny 

 

 

 

 PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa 

prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św. 

 >  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY  < 

 

4. czerwca – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17 

na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 

 

 
 

 

 
 

W  dniu 16. kwietnia  odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie 

śp. Bolesława BORZĘCKA z Róży Świętej Rodziny. 

Zmarłą siostrę z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie. 
 

Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy, zamówiona przez 

Żywy Różaniec, odprawiona będzie 

 w dniu 24 września 2022 roku o godz. 7,30. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 
 

W intencji śp. Bolesławy BORZĘCKIEJ  będą odprawione również Msze św.: 

5. czerwca 2022 r. o godz. 18 oraz 8. października 2022 r. o godz. 7,30  

zamówione przez Różę Świętej Rodziny.  

  

 
 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Wojciecha 

ZIÓŁKOWSKIEGO  

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

15. września o godz. 7,30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA:  Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity.     

 

Krystynie KUC 

z Róży św. Moniki 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci zięcia 

śp. Wojciecha ZIÓLKOWSKIEGO. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 


